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V Praze dne 25.11.2018

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH I A II. TŘÍDY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY ŽEN
11.-13.1. 2019 – PRAHA (1. část)
8.-10.2. 2019 – PRAHA (2. část)
(hlavní budova České unie sportu (ČUS), Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Vážené rozhodčí,
všechny stávající rozhodčí sportovní gymnastiky žen s kvalifikací II. resp. III. třídy, které mají zájem
o získání kvalifikace rozhodčí I. resp. II. třídy, se mohou zúčastnit školení a zvýšit si kvalifikaci. Komise
rozhodčích sportovní gymnastiky žen (KRo SGŽ) organizuje školení ve výše uvedených termínech.
K získání kvalifikace se rozhodčí musí zúčastnit obou částí školení.
Program:
11.-13.1. 2019 - 1. část školení (teoretická a praktická příprava)
Zahájení:
Ukončení:

v pátek 11.1. v 16:00 hodin
v neděli 13.1. v 17.00 hodin

1. část školení zahrnuje teoretickou i praktickou přípravu ke zkouškám z nových pravidel.
8.-10.2. 2019 - 2. část školení (závěrečné zkoušky)
Zahájení:
Ukončení:

v pátek 8.2. v 17:00 hodin
v neděli 10.2. v 17.00 hodin

2. část školení zahrnuje stručné opakování a závěrečné zkoušky, které proběhnou formou teoretického
a praktického testu.
Poplatek:

členové ČGF - 1500 Kč, nečlenové ČGF - 2 000 Kč / 75 EUR

Způsob platby: Bankovním převodem na bankovní účet ČGF:
Moneta Money Bank, a.s., č.ú. 1724809504/0600
IBAN CZ6406000000001724809504
BIC GE Money Bank: AGB A CZ PP
Vítězné náměstí 2, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Do poznámky k platbě uveďte prosím jméno rozhodčí/-ho.
Nebo v hotovosti na místě (u českých účastníků).
Cestovné:

Na náklady účastníků školení.

Stravování:

Na náklady účastníků školení.

Přihlášky:

Nejpozději do pondělí 7.1. 2019
- členové ČGF prostřednictvím registračního systému GIS https://gis.gymfed.cz/login/
- nečlenové ČGF na email cgf@gymfed.cz
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Poznámka:

Nutno vzít s sebou :
 1 průkazovou fotografii pro vystavení průkazu
 pravidla SG žen (publikovaná na internetových stránkách ČGF)
 tabulky prvků v symbolech (publikováno na internetových stránkách ČGF)
 formuláře pro vyhodnocování sestav na nářadích - cca 20 listů (publikováno
na internetových stránkách ČGF)
http://www.gymfed.cz/sportovni-gymnastika-zeny/pravidla-a-prvky/
 jídlo a pití na celý den (v místě konání není o víkendu možnost stravování)

Petra Kailová v.r.
za Komisi rozhodčích SGŽ

Roman Slavík v.r.
předseda ČGF

